
�

numer 10 (159)/listopad 2016

84-7 15
INWESTYCJE 
ZREALIZOWANE  
W NASZYM MIEŚCIE 
W LATACH 2015-2016

ISSN / 1732 - 6818

DoDatkowe 
Połączenia 
autobusowe  
z LęDzin

Od 1 listopada wydłużeniu uległa linia au-
tobusowa 536. Autobusami tej linii będzie 
można jechać od tyskiego dworca kolejo-
wego aż do centrum handlowego Quick 
Park Mysłowice. Na mocy porozumie-
nia pomiędzy Lędzinami, Mysłowicami 
i Tychami, mieszkańcy tych trzech miast 
otrzymali dodatkowa ofertę przewozową. 
Do czasu otwarcia centrum handlowego 
i uruchomienia przystanku na jego tere-
nie, linia 536 będzie kończyć swoją trasę 
na przystanku Mysłowice Bończyka.

Konkretnie dla mieszkańców Lędzin 
z dotychczasowych 23 kursów w dni robocze 
(w obie strony) powstanie 28 kursów (o 5 
kursów więcej), natomiast w dni wolne liczba 
ta wzrośnie z 14 kursów do 24 (czyli aż o 10 
kursów więcej).

Linia będzie przedłużona do Mysłowic na 
trzynastu  kursach w dni robocze oraz na pię-
ciu kursach w dni wolne od pracy.

Zmianie ulega również kurs autobusu linii 
252. Ten z godziny 14:27 zostaje opóźniony o 5 
min (14:32 ). Zmiana ma za zadanie umożliwić 
mieszkańcom dzielnicy Zamoście powrót do 
domu z Tychów. (Kurs o godzinie 13:55 - Dwo-
rzec PKP nie obsługuje dzielnicy Zamoście).

Przesiadki można dokonać na przystan-
ku „Lędziny Pomnik” lub też przechodząc 
z przystanku „Lędziny Gospoda” na przysta-
nek „Lędziny Kościół”.

WYNIKI  
BuDżETu 
OBYWATELSKIEGO

WIECZóR AuTORSKI 
Z ALEKSANDRą 
NOWACKą  
W LęDZINACH

Zakończyła się inwentaryzacja ma-
jątku Urzędu Miasta w Lędzinach 
zarządzona przez burmistrz Kry-
stynę Wróbel. Komisje inwentary-
zacyjne nie mogły - na podstawie 
ksiąg inwentarzowych i z powodu 
braku numerów inwentarzowych na 
większości sprzętu, jednoznacznie 
stwierdzić co stało się z majątkiem 
gminy o wartości około 150 000 zł!

Wśród sprzętu, którego nie można się 
doliczyć są przede wszystkim kompu-

tery, ale jest także projektor multime-
dialny, klimatyzator, radiotelefon sta-
cjonarny czy kserokopiarka.

Co się z nimi stało? Czy doszło do 
kradzieży albo przywłaszczenia? Czy 
doszło do tzw. fałszu intelektualnego, 
tj. wystawienia dokumentu, w którym 
funkcjonariusz publiczny poświadczył 
nieprawdę co do okoliczności mającej 
znaczenie prawne lub też podżegał do 
popełnienia czynu zabronionego po-
świadczenia nieprawdy? Wyjaśnieniem 
sprawy oraz ustaleniem ostatecznej 

kwoty zapewne zajmie się prokuratura, 
która otrzymała wszystkie niezbędne 
dokumenty. 

Jak to się stało, że do czasu kontroli  
wewnętrznej i inwentaryzacji zarzą-
dzonych przez obecną burmistrz, nikt 
nie widział żadnej nieprawidłowości? 
Gdzie do tego czasu były osoby od-
powiedzialne za wykonywanie, nadzór 
i kontrolę czynności związanych z ewi-
dencjonowaniem środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych, które 
stanowiły majątek Gminy? Jak to się 

stało, że większość sprzętu, będącego 
na wyposażeniu urzędu Miasta, nie 
posiadała numerów inwentarzowych?

Przypomnijmy co stwierdził audytor 
w dostępnym na stronie miasta raporcie 
pokontrolnym. Książki inwentarzowe nie 
były prowadzone na bieżąco, brak było 
sprawdzalności ewidencji ilościowo-
wartościowej środków trwałych i pozo-
stałych środków trwałych – zapisy były 
nieczytelne i niekompletne. Zapisów 
w księgach rachunkowych nie doko-
nywano w sposób trwały (stwierdzano 

zapisy ołówkiem), pozostawiono też 
miejsca na późniejsze dopiski lub zmiany. 
Zmiany dokonywane w ewidencji anali-
tycznej nie były niezwłocznie przekazy-
wane przy zastosowaniu obowiązujących 
formularzy do Wydziału Finansowego. 

Przypomnijmy również, że osoby od-
powiadające za stwierdzone wówczas 
zaniedbania straciły pracę i obecnie 
prowadzą spory sądowe z Gminą Lę-
dziny reprezentowaną przez burmistrz 
Krystynę Wróbel. 

Gdzie jest majątek  
UrzędU miasta za 150 000 zł?

Organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Mieszkańców Miasta 
Lędziny Pod Klimontem, którego pre-
zesem jest Janusz Freitag, a współor-
ganizatorem nauczyciel akademicki El-
wira Osoba. Honorowy patronat objęli: 
senator Czesław Ryszka i poseł Bo-
żena Borys – Szopa. Burmistrz Miasta 
Lędziny Krystyna Wróbel, która jako 
Włodarz Miasta dokonała ceremonii 
uroczystego otwarcia konferencji.

Na konferencję licznie przybyli 
mieszkańcy powiatu – Lędzin, Imielina, 
Chełmu Śląskiego, Bojszów, Bierunia, 
przedstawiciele samorządu powiato-
wego, radni powiatowi, przewodni-
cząca Rady Powiatu a także przedsta-
wiciele samorządów ościennych miast 
i gmin w tym przewodnicząca Rady 
Miasta Lędziny, lędzińscy radni, dy-
rektorzy placówek oświaty i kultury 
powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Na 
szczególną uwagę zasługuje obecność 
reprezentantów środowiska bizneso-

wego i praktyki gospodarczej oraz go-
ście z zaprzyjaźnionych miast.

Celem konferencji było populary-
zowanie lokalnej debaty o polskim 
wymiarze sprawiedliwości, w tym wie-
dzy na temat wielorakich perspektyw 
w powszechnym dostępie do wymiaru 

sprawiedliwości oraz zwiększeniu par-
tycypacji społecznej. 

Poruszono tematy takie jak: reforma 
wymiaru sprawiedliwości, porwania 
rodzicielskie, reprywatyzacja, zmiany 
w prawie spółdzielczym,  podwyższanie 
kar za wyłudzanie podatku VAT, dzia-

łania zmierzające do wzrostu zaufania  
polskiego obywatela do prokuratury 
oraz  ustawa metropolitalna Śląska. 

Ponadto, dyskusja toczyła się o spra-
wach dotyczących praw osób z niepeł-
nosprawnością, przekraczania upraw-
nień przez komorników a także został 
poruszony temat komunikacji Rządu 
RP ze społeczeństwem, szczególnie 
lokalnym.

Wiceminister Sprawiedliwości Mi-
chał Wójcik przekazał podziękowania 
dla Stowarzyszenia Mieszkańców Mia-
sta Lędziny “Pod Klimontem” za pro-
fesjonalne przygotowanie konferencji, 
za gościnność Pani Burmistrz oraz za 
objęcie patronatem konferencji przez 
senatora Czesława Ryszkę i poseł 
Bożenę Borys –Szopę ale szczególne 
podziękowania skierował dla miesz-
kańców Lędzin oraz wszystkim uczest-
ników konferencji.

 

konferencja z Udziałem 
wiceministra sprawiedliwości 
w lędzinach
W sobotę 22 października w Sali Widowiskowo - Kinowej „Piast” UM Lędziny odbyła się konferencja 
z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika na temat „Sprawiedliwość i Prawa 
dla obywatela Rzeczypospolitej Polskiej”, która  miała zapoczątkować cykl rocznych spotkań pt. 
„Poszanowanie praw obywatelskich ” tak, aby stały się tradycją powiatu bieruńsko - lędzińskiego.
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Na półmetku kadencji Rady Miasta o ko-
mentarz związany z oceną odpowiedzial-
ności za sprawowany mandat poprosi-
liśmy o Annę Wysocką - radną, po raz 
pierwszy pełniącą tę funkcję. A intere-
sowało nas co radną zadziwia, zaskakuje, 
a czasami nawet irytuje, bo sprawowanie 
funkcji radnego bywa emocjonujące.

zadziwiające  
- „za… a nawet przeciw”

Sprawa likwidacji Straży Miejskiej po-
kazuje jak na dłoni, że są radni którzy 
mają poważny problem ze zdefinio-
waniem swojego zdania. Radni, którzy 
startowali z listy PiS, mieli od początku 
swój cel. Chcemy likwidacji straży miej-
skiej – mówili. Złożyli więc wniosek o jej 
likwidację, ale większość Rady Mia-

sta chciała zorganizować referendum 
w sprawie odwołania Straży Miejskiej 
i wniosek upadł. No to wówczas gru-
pa 4 Radnych: ja, Hubert Handy, Janusz 
Gondzik i Edward urbańczyk złożyła 
wniosek o przeprowadzenie referendum 
w tej sprawie, w pierwszym możliwym 
terminie. I tu uwaga! Ten wniosek też 
nie przeszedł, bo radni Gondzik, urbań-
czyk, Kula i żmijewski zmienili zdanie, 
ponieważ uznali, że pierwszy możliwy 
termin referendum  źle wypada, bo 
w czasie ferii zimowych. Ich zdaniem 
Lędziny wtedy się wyludniają i nie bę-
dzie wymaganej frekwencji. No to kiedy 
taki dogodny termin będzie? – pytam 
jako inicjatorka złożenia wniosku o re-
ferendum. Latem nie, bo ładna pogoda 
i ludzie wyjeżdżają za miasto, w zimie 
nie, bo jadą na narty, a na wiosnę i je-
sień też nie, bo może lać i pogoda ludzi 
w domach zatrzyma. Termin nie ma tu 
nic do rzeczy, a raczej polityka. Jak nie 
będzie referendum to zarzucą burmistrz 
i nam, że nie dotrzymaliśmy słowa, a my 
zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. 

Szkoda, że radni z klubu Mała Ojczyzna 
zmienili zdanie. To ich głosów zabrakło, 
żeby referendum się odbyło. A przypo-
minam, że radni Gondzik i urbańczyk 
ze mną wniosek o referendum złożyli, 
a potem za nim nie zagłosowali. I to jest 
dla mnie bardzo dziwne.

zaskakujące - „opozycja chciała sesji 
w sprawie… podwyżek!”

Do niespotykanej sytuacji doszło pod-
czas przyjmowania wniosku taryfowego 
za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków dla „Partnera” w roku 2016. 
Większość Rady Miasta uznała, że nie 
chce podwyżek taryf i że nie ma sensu 
wprowadzać uchwały w tej sprawie. 
Po co wprowadzać uchwałę w sprawie 
podwyżek, których nikt nie chce – mó-
wiła większość radnych. Wszyscy jeste-
śmy przeciwko podwyżkom cen, wszy-
scy zagłosujemy przeciwko uchwale, 
a wyższe stawki… i tak wejdą w życie 
z mocy prawa. Rada Miasta i burmistrz 
nie mają żadnych możliwości zabloko-

wania prawidłowo obliczonej taryfy – 
wyjaśniali wtedy radni. To Rada Miasta 
poprzedniej kadencji zawsze głosowała 
za podwyżkami, my mamy inne zdanie 
na ten temat. 

Irytująco… część z radnych znowu 
zmieniła zdanie. Stwierdziła, że należy 
zwołać sesję nadzwyczajną w sprawie 
„Podjęcia uchwały w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków w gminie Lędziny dla 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej „Partner” Spółka z o.o.”. uchwała 
ta zakładała …podwyżki stawek za do-
starczanie wody i odprowadzanie ście-
ków. Każdy ma prawo zmienić zdanie, 
ale dlaczego zmuszać do udziału w sesji 
w sprawie podwyżek kogoś, kto tych 
podwyżek nie chce? My radni obec-
nego klubu „Ponad podziałami” swoje 
zdanie już wyraziliśmy wcześniej - jed-
nym głosem. Nie chcieliśmy podwyżek 
stawek za ścieki i za wodę, ani uchwały 
w tej sprawie. A to, że radni opozycyjni 
chcieli sesji w sprawie podwyższenia ta-

ryfy za ścieki i wodę to jest chyba ewe-
nement na skalę światową. Bo zwykle 
opozycja chce obniżek, a nie podwyżek. 
No chyba, że radnym opozycji chodziło 
o jakieś dziwaczne alibi przed wyborca-
mi. Ale to już jest ich sprawa.

irytujace - „lepiej stać z boku”

Inny przykład związany jest z głosowa-
niami w sprawie inwestycji. Tak to zwykle 
jest, że gdy jakieś przedsięwzięcie zakoń-
czy się sukcesem, to chętnych do wypi-
nania piersi po ordery jest wielu, ale gdy 
trzeba wcześniej podejmować decyzje to 
lepiej stać z boku, no bo jak nie wyjdzie… 
W myśl tej filozofii radny, który nie poparł 
budowy chodników na ulicy ułańskiej 
dziś nim chodzi i chwali się mieszkańcom, 
że…to jego zasługa. A prawda jest taka, że 
to sukces tych, którzy wzięli na siebie od-
powiedzialność i zagłosowali za budżetem 
zapewniającym pieniądze na wykonanie 
tej inwestycji. Tak to już jest, że sukces 
ojców ma wielu…

ZDANieM rADNej ANNy WysOcKiej

miGawki z ŻYcia radY miasta  
na pÓłmetkU

   
 

   

  

  

  

  
   

   

   
    

 

  
   

   
 

   

 

   
  

 

   
   

  

   

  
  

    

   

  

   
 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 
 
 
 

 
 

    

  
    

   

   
  

   

   

  
 

 

konsekwentnie realizUjemY  
obietnice wYborcze 
Mówi burmistrz Krystyna Wróbel i wspierający ją miejscy radni. A mają się czym pochwalić, bo zrealizowana została już 
większość ze złożonych w 2014 roku obietnic wyborczych. Są to osiągnięcia naszego miasta, nas wszystkich. Połowa kadencji 
to dobry czas, aby te nasze wspólne dokonania podsumować. Analizując je warto pamiętać o tym, że stale zmniejszane jest 
zadłużenie miasta, które do końca roku spadnie do ok. 16 mln (zmniejszy się o ok. 3,4 mln od początku kadencji). Od początku 
obecnej kadencji zwróciliśmy także ok. 5,6 mln spółce węglowej. 

radna anna wysocka

TeMAT MiesiĄcA 
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Z rATUsZA

drodzY 
mieszkańcY

Listopad to dla mnie szczególny miesiąc, 
ponieważ dwa lata temu w wyborach za-
ufaliście Państwo mnie i obecnej Radzie 
Miasta. Dzisiaj na półmetku kadencji, 
wspólnie z radnymi, chcę zdać Państwu 
relację z naszej pracy i pokazać ile ze 
złożonych obietnic już spełniliśmy. Dla-
tego polecam fotoreportaż z wykona-
nych do tej pory zadań inwestycyjnych, 
które zrealizowaliśmy dzięki współpracy 
i współodpowiedzialności radnych, któ-
rzy nie bali się wziąć odpowiedzialności 
za wprowadzane w mieście zmiany.

Mimo, że na początku kadencji wraz z rad-
nymi, którzy weszli do Rady Miasta z mo-
jego komitetu wyborczego stanowiliśmy 
mniejszość, to dzięki naszemu zdecydowa-
niu w reformowaniu miasta zbudowaliśmy 
szerszą koalicję. Koalicję zmiany. I nie był 
to żaden układ korupcyjny jak próbowano 
nam zarzucać, ale dowód na odpowiedzial-

ność i skuteczność lędzińskich samorzą-
dowców obecnej kadencji. Budowanie ko-
alicji to podstawowe zadanie rządzących, 
świadczące o ich dojrzałości do prowa-
dzenia polityki samorządowej. Dzięki temu 
wiele zrobiliśmy, bo nie traciliśmy czasu na 
walki polityczne. W myśl zasady, że zgoda 
buduje a niezgoda rujnuje. Dziś zmieniamy 
miasto już wspólnie. 

Oczekiwaliście Państwo zmian w urzę-
dzie Miasta. I ja te oczekiwania realizu-
ję. Wiedziałam jak trudne zadanie mnie 
czeka. Zastałam strukturę organizacyjną 
urzędu mocno odbiegającą od potrzeb 
mieszkańców. Dlatego po stronie niektó-
rych urzędników, których spokojny byt 
zburzyłam wymaganiem rzetelnej pracy, 
pojawił się opór. uważali oni, że wszystko 
ma pozostać po staremu. 

Zgodnie z Regulaminem Pracy obowiąz-
kiem urzędnika jest dbałość o wykony-
wanie zadań publicznych oraz o środki 
publiczne z uwzględnieniem indywidu-
alnych interesów mieszkańców. Pracow-
nicy urzędu są zobowiązani dołożyć 
szczególnej staranności, aby nie narazić 

pracodawcy na szkodę i powstanie od-
powiedzialności określonej w przepisach 
Kodeksu cywilnego. 

Jak te obowiązki były realizowane przez nie-
których urzędników w praktyce? Pokazują 
to wnioski z kontroli wewnętrznej przepro-
wadzonej na moje polecenie na wiosnę tego 
roku oraz wyniki inwentaryzacji, która do-
piero co się zakończyła. Komisje do spraw 
inwentaryzacji nie mogły doliczyć się miej-
skiego, a więc naszego wspólnego majątku, 
na niebagatelną kwotę około 150 000 zł. 
Pokazują to także wyniki kontroli PIP, które 
wskazują, że niektórzy pracownicy niesta-
rannie wykonywali swoje obowiązki.

Solidnie i ciężko pracujący mieszkańcy 
Lędzin często pytają mnie jak to jest moż-
liwe, że wieloletni, doświadczeni urzędni-
cy miejscy nie wiedzą jak prowadzić księ-
gi inwentarzowe? Jak to jest możliwe, że 
nie wiedzą jak rozliczyć nadgodziny czy 
naliczyć ekwiwalent za urlop? 

Mam nadzieję, że moje działania zmie-
rzające do uporządkowania i wyjaśnienia 
wieloletnich zaniedbań przyniosą właś-

ciwe efekty i chociaż nie jest to łatwe 
zapewniam, że nie zamierzam się cofać 
z obranej drogi i nie pozwolę się zastra-
szyć ani opozycji, ani nieprzychylnym 
mediom. Nie złamałam prawa i w świetle 
obowiązującego prawa nie zostałam ani 
ukarana, ani tym bardziej skazana. 

Krystyna Wróbel
Burmistrz Lędzin

Te zobowiązania miasta wynikają z nie-
precyzyjnego prawa i zmieniającej się 
interpretacji przepisów. Już w latach 90 
pojawiły się wątpliwości, czy budowle 
znajdujące się w wyrobisku górniczym, 
są przedmiotem opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości czy też nie.

W roku 2011 okazało się, że niekon-
stytucyjne jest opodatkowanie podat-
kiem od nieruchomości podziemnych 
wyrobisk górniczych, natomiast może 
być zgodne z konstytucją opodatko-
wanie tym podatkiem zlokalizowanych 
w nich obiektów i urządzeń. Powyższe 

dwa orzeczenia stanowią dla spółek 
górniczych podstawę do domagania 
się zwrotu nadpłaty podatku od nieru-
chomości podziemnych wyrobisk gór-
niczych.

W sądach są już setki spraw założo-
nych gminom przez spółki węglowe, ale 
szybkiego ich zakończenia raczej nie 
należy się spodziewać. Zwłaszcza że 
niekorzystne dla samorządów wyroki 
mogą doprowadzić część z nich do ban-
kructwa.

5,64 mln złotYch
oddaliśmY 
spÓłce węGlowej
Gmina Lędziny za lata 2005-2010 musi zwrócić 
spółce węglowej 13,7 mln złotych. W październiku 
2016 r. przekazaliśmy kolejne 1,44 mln zł. Łącznie 
podczas obecnej kadencji zostało już zwrócone 
5,64 mln złotych.

Wieloletni wzrost cen wody został zatrzymany już na począt-
ku tej kadencji. W roku 2015 cena za wodę z tyskiego RPWiK 
miała wzrosnąć o 0,14 zł, a w wyniku negocjacji podjętych 
przez burmistrz Krystynę Wróbel osiągnięta została wartość 
o 0,15 zł niższa od proponowanej przez RPWiK. 

W roku 2017 cena wody nie wzrośnie o 2,17 zł, jak to zosta-
ło publicznie ogłoszone, ale ma się obniżyć o 0,15 zł. 

* - cena wynegocjowana na rok 2017.

Wszystkim 
pracownikom socjalnym 
z okazji ich święta
najlepsze życzenia składają

Krystyna Wróbel 
– Burmistrz Miasta Lędziny oraz 
Elżbieta Ostrowska 
– Przewodnicząca Rady Miasta 
z Radnymi

cena wodY 
w lędzinach

w latach 2008 - 2017*
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inwestYcje w lędzinach 2015 rok
Żłobek miejski modernizacja ośrodka „zalew”

Czołową inwestycją zrealizowaną w roku 2015 
przez gminę Lędziny był nowoczesny żłobek 
Miejski, który powstał przy ul. Paderewskiego 
7. Jest to pierwsza tego typu placówka w historii 
Lędzin. Inwestycja zrealizowana została w ramach 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”. Całkowity 
koszt budowy żłobka zamknął się w 800 tys. zł. 
Gmina wyłożyła 160 tys. zł, a 640 tys. zł pochodzi-
ło z dofi nansowania.

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Rekrea-
cyjnego „Zalew” w 2015 roku wykonane zostały 
nowe inwestycje. W ramach programu „Budowa 
infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka re-
kreacji sportowej Zalew w Lędzinach w celu 
podniesienia atrakcyjności turystycznej regio-
nu” wykonane zostały prace ogrodnicze i zdobni-
cze, wybudowano oświetlone alejki spacerowe, 
postawiono ławeczki i posadzono zieleń. Poza tym 
oświetlony został skatepark, a obok niego po-

wstał nowoczesny plac zabaw. Wyremontowany 
został też parking samochodowy znajdujący się 
w pobliżu ośrodka. Zarówno parking jak i ścież-
ki spacerowe przystosowane zostały do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Koszt wszystkich inwe-
stycji zrealizowanych w tym roku nad „Zalewem” 
to ponad 620 tys. zł, z czego 85% pochodzi z do-
fi nansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013.

inwestycje w ośrodku „zalew”

Żłobek miejski w lędzinach
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inwestYcje w lędzinach 2015 rok inwestYcje w lędzinach 2015 rok
projekt: Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Gminie lędzinY

W roku 2015 zakończony został projekt: 
„Uporządkowanie gospodarki ścieko-
wej w gminie Lędziny”, który wykona-
ny był przez Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej „Partner”. W ramach 
zadania zmodernizowane zostały dwie 
oczyszczalnie ścieków, zbudowano 90 
km kanalizacji sanitarnej oraz prawie 45 
km kanalizacji deszczowej. unowocześ-

niono ponad 3 km istniejącej już sieci 
kanalizacyjnej. Powstały również nowe 
przepompownie ścieków. Liczba osób 
z dostępem do kanalizacji zwiększyła 
się dzięki temu przedsięwzięciu do 10 
tys. osób. Koszt inwestycji to 169 mln zł, 
z czego 104 mln zł pochodziły z Fundu-
szu Spójności programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

inwestYcje zrealizowane w ramach bUdŻetU obYwatelskieGo 2015

W ramach poprzedniej edycji Budżetu 
Obywatelskiego, w roku 2015 zrealizo-
wany został duży projekt edukacyjny. 
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola 
Miarki utworzona została Multimedialna 
Pracownia językowa oraz centrum in-
formacji Biblioteki. Pierwsza inwestycja 

kosztowała 23 tys. zł, a druga 22 tys. zł. 
Sala multimedialna wyposażona została 
w 16 stanowisk ze słuchawkami ułożo-
nych w literę „u”, tablice interaktywną, 
specjalny ekran, rzutnik i laptop. Szkolne 
Centrum Informacji to nowoczesna bi-
blioteka wyposażona w komputery, wó-

zek biblioteczny, kontener mobilny, nowe 
regały oraz kanapę i pufy dla dzieci. 

Poza tym, zgodnie z życzeniem lędzi-
nian, które wyrażone zostało w głosowa-
niu nad Budżetem Obywatelskim 2015, 
zrealizowane zostały na terenie gminy 
następujące inwestycje:

•  Plac Fitness, który powstał przy ulicy 
Ks. Kontnego. Jego budowa koszto-
wała 50 tys. zł.;

•  siłownia „pod chmurką”, która po-
wstała na terenie Zespołu szkół 
w goławcu. Realizacja tego projektu 
wyniosła niecałe 50 tys. zł.;

•  Plac zabaw, który powstał przy wia-
dukcie na ulicy Murckowskiej. Jego 
budowa kosztowała blisko 70 tys. zł.;

•  Monitoring placu zabaw, który za-
instalowany został na ulicy grunwal-
dzkiej. Koszt ten inwestycji to ponad 
6,5 tys. zł.

budowa kanalizacji 

plac fitness przy ul. ks. kontnegomultimedialna pracownia językowa w sp1 biblioteka - szkolne centrum informacji w sp1

siłownia „pod chmurką” 
przy zespole szkół na Goławcu

nowoczesny plac zabaw przy wiadukcie na ul. murckowskiej
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inwestYcje w lędzinach 2016 rok
modernizacja UlicY paderewskieGo

Największą inwestycją roku 2016 była 
grUNTOWNA PrZeBUDOWA 
i MODerNiZAcjA ULicy PADe-
reWsKiegO. Rozpoczęty w marcu 
2016 roku gruntowny remont tej drogi 
w sierpniu dobiegł końca. W ramach re-
alizacji inwestycji przebudowane zostało 
skrzyżowanie i poszerzona została jezd-
nia, a także poszerzono i dobudowano 
chodniki. Wybudowano też dwie nowe 
eleganckie zatoki autobusowe wraz 
z peronami oraz czterdzieści miejsc par-
kingowych w pasie drogowym. Wzdłuż 
drogi zainstalowano oświetlenie dro-
gowe z energooszczędnymi oprawami 
LED. Na jezdni położona została nowa 
nawierzchnia asfaltobetonowa. Ponad 
to zabudowany został mur oporowy, 
a skarpa biegnąca wzdłuż ulicy została 
wykończona i ozdobiona poprzez nasa-
dzenie roślinności.

Na całym zmodernizowanym odcinku 
drogi obowiązuje strefa ograniczonej 
prędkości – 30 km/h. W bezpośrednim 
sąsiedztwie szkoły zainstalowane zo-
stały progi zwalniające. 

Inwestycja ta realizowana była 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019, zwanego potocznie 
„Schetynówką”. Kompleksowa przebu-
dowa ulicy Paderewskiego kosztowała 

w całości około 720 tys. zł. Poza tym, 
gmina wydała 145 tys. zł na dodatko-
we zadania,które wykonane były przy 
okazji realizacji tego projektu.

pozostałe inwestYcje infrastrUktUralne

Rok 2016 to przede wszystkim wiele inwestycji in-
frastrukturalnych, których celem ma być poprawa 
bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Re-
montom poddane były następujące drogi: różana, 

Palmowa boczna, gajowa, Trójkątna, Zakole, cze-
remchy, łącznik ulic łukasińskiego i reymonta, 
a także: droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 
3, droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 3, 

droga przeciwpożarowa przy Szkole Podstawowej nr 
1, droga dojazdowa do budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 wybu-
dowano miejsca postojowe. Poza tym zainstalowano 

nowe oświetlenie przy ulicach: Hołdunowskiej, Gwar-
ków, Różanej i Palmowej bocznej. 

Przy ulicy Lewandowskiej wyremontowano in-
stalację wodociągową.

zmodernizowana ulica paderewskiego

Ulica Gajowa - ok. 60 tys. zł Ulica trójkątna - ok. 11 tys. złUlica palmowa boczna - ok. 72 tys. złUlica różana - ok. 87 tys. zł

droga dojazdowa do osp
- ok. 23 tys. zł

droga dojazdowa do sp3 
i miejsca postojowe - ok 85 tys. zł

Ulica czeremchy na Goławcu 
- ok. 22 tys. złUlica zakole - ok. 170 tys. zł

miejsca postojowe przy sp1

nowa instalacja wodociągowa
na ulicy lewandowskiej 

- ok. 135 tys. zł
droga przeciwpożarowa 
przy sp1 - ok. 70 tys. zł

droga wewnętrzna przy sp3 
- ok. 50 tys. zł
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inwestYcje w lędzinach 2016 rok inwestYcje w lędzinach 2015-2016 rok
zrealizowane wspÓlnie z powiatem bierUńsko-lędzińskim

Część inwestycji drogowych Gmina Lędziny realizowała wspólnie 
z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Kluczowe dla rozwoju miasta 
zadania, które wykonane były w latach 2015-2016 we współpracy 
ze starostwem to: 
•  remont ul. Murckowskiej i gwarków, 
•  budowa ronda Hołdunowska-Murckowska-Gwarków, 
•  budowa chodnika na ul. Ułańskiej.

inwestYcje w placÓwkach oświatowYch 2016

W roku 2016 sporo inwestycji poczyniono także w placówkach 
oświatowych. Do najważniejszych z nich należą: 
•  instalacja klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu nr 2
•  modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podsta-

wowej nr 1
•  dostosowanie do potrzeb dzieci przedszkolnych sal w Szkole Pod-

stawowej nr 3 i w Gimnazjum nr 2
•  wymiana ogrodzeń przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Gim-

nazjum nr 2.

inwestYcje zrealizowane w ramach bUdŻetU obYwatelskieGo 2016

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 spełniono oczeki-
wania mieszkańców poprzez zrealizowanie następujących za-
dań:
•  instalacja siłowni pod chmurką pomiędzy osiedlem centrum 

i i centrum ii. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 90 tys. zł. 

•  instalacja  siłowni pod chmurką na ul. grunwaldzkiej. Łączny 
koszt inwestycji to ponad 60 tys. zł 

•  budowa boiska z nawierzchnią na sztucznej trawie do siat-
kówki i mini piłki nożnej w Lędzinach-górkach. Koszt realiza-
cji tego zadania to około 48 tys. zł

Ulica Gwarków

rondo hołdunowska-murckowska-Gwarków chodnik na ulicy Ułańskiej

wyremontowana sala gimnastyczna w sp1

nowe ogrodzenie przy Gimnazjum nr 2
klimatyzacja w części kuchennej

miejskiego przedszkola nr 2

siłownia „pod chmurką” na ulicy Grunwaldzkiejsiłownia „pod chmurką” na osiedlu centrum

boisko z nawierzchnią na sztucznej trawie 
na Górkach
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Lp. Nazwa zadania
Liczba głosów ważnych oddanych na 

poszczególne projekty

OKRĘG NR 1 - GÓRKI – GOŁAWIEC

1.
Modernizacja placu zabaw (Lędziny, plac zabaw przy Zespole 
Szkół) 79

OKRĘG NR 2 – LĘDZINY

2.
Plac zabaw dla dzieci (Lędziny, plac zabaw pomiędzy 
osiedlem Centrum I i Centrum II) 622

3.
Plac zabaw przy SP1 i parking przy osiedlu Długosza (Lędziny, ul. 
Paderewskiego 5, osiedle Długosza)

426

4.
Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce 
– I etap budowy Kompleksu Edukacyjno -Sportowego (Lędziny, 
skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej i Pokoju)

285

OKRĘG NR 3 – HOŁDUNÓW

5.
Budowa chodnika z ul. Mickiewicza do parkingu (Lędziny, ul. 
Mickiewicza)

245

6.
Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła, najlepszy 
start (Lędziny, ul. Hołdunowska  72 
- Gimnazjum nr 2)

790

7. Dzielnicowy plac zabaw i sportu „Smardzik” (Lędziny, ul. Ułańska) 543

8.
Budowa bazy sportowej w dzielnicy Świniowy (Lędziny, ul. 
Murckowska)

250

9.
Plac zabaw i siłownia przy Miejskim Ośrodku Kultury (Lędziny, 
Hołdunowska 39)

515

10.
Spełniamy marzenia Modernizacja placów zabaw (Lędziny,              
ul. Hołdunowska 10 - 12, ul. Botaniczna)

110 

Ostatni etap III edycji lędzińskiego 
Budżetu Obywatelskiego dobiegł 
końca. Komisja skrutacyjna policzy-
ła głosy oddane przez mieszkańców. 
Znamy już wyniki głosowania i pro-
jekty, jakie zostały wybrane. 

Łącznie oddanych zostało 4182 
głosów, z czego 3012 oddanych było 
osobiście (tyle kart wyjęto z urn), 
a 1170 - online (poprzez wypełnie-
nie formularza internetowego). Gło-
sów ważnych, a więc spełniających 
warunki formalne było 3865. Na ich 
podstawie wybrane zostały trzy pro-
jekty, po jednym z każdego okręgu. 

W okręgu nr 1: Górki - Goławiec, 
wybrany został projekt pn. „Moder-
nizacja placu zabaw” (znajdującego 
się przy Zespole Szkół na Goławcu). 
Oddano na niego 79 głosów. Projekt 
ten zakłada wymianę nawierzchni na 
placu zabaw (ze żwirowej na synte-
tyczną), zadaszenie piaskownicy oraz 
montaż ławek w obrębie piaskownicy.

W okręgu nr 2: Lędziny, najwię-
cej mieszkańców opowiedziało się 
za budową placu zabaw na terenie 
znajdującym się między osiedlami 
Centrum I i Centrum II. Na projekt 
ten oddano 622 głosy. W ramach jego 
realizacji wybudowany ma być wie-
loelementowy plac zabaw (w skład 
którego wejdzie: zestaw labirynt, 
urządzenie do gry w kółko-krzyżyk, 
gra w klasy, grzybek, panel interak-
tywny, pajęczyna, zamek, karuzela 
metalowa, lokomotywa ze zjeżdżalnią, 
stół do gry w ping ponga, stół do gry 
w szachy, zabawki na sprężynie) oraz 

unowocześniona ma być  infrastruk-
tura istniejącego już placu zabaw, 
który znajduje się obok siłowni „pod 
chmurką”. 

W okręgu nr 3: Hołdunów, pro-
pozycją, która cieszyła się najwięk-
szą popularnością okazał się projekt 
pn. „Młodzież naszą przyszłością 
– atrakcyjna szkoła, najlepszy start”, 
który zrealizowany ma być w Gimna-
zjum nr 2. Zagłosowało na niego 790 
mieszkańców. Polega on na utworze-
niu pracowni językowej i pracow-
ni fi zyczno-chemicznej na terenie 
szkoły. Pomieszczenia przeznaczone 
na pracownie zostaną odmalowane 
i wyposażone we właściwe meble, 
spełniające wymogi pracowni oraz 
w odpowiednie urządzenia i materia-
ły - zgodne z zakresem tematycznym 
danej sali. Celem tego projektu ma 
być podniesienie jakości i skuteczno-
ści dydaktycznej lekcji. 

Do końca roku Rada Miasta po-
dejmie uchwałę budżetową. Projekty 
wybrane przez mieszkańców będą 
wpisane w budżet miasta na rok 2017, 
a następnie zrealizowane. 

Magdalena Kutynia

bUdŻet obYwatelski 2017 – wYniki
Znamy już wyniki głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim naszego miasta. Mieszkańcy głosowali za placami zabaw 
i za pracowniami dydaktycznymi.

GłosY oddane na poszczeGÓlne projektY

inwestYcje w lędzinach 2016 rok
montaŻ nowoczesnYch wiat przYstankowYch

W roku 2016 część lędzińskich dróg wy-
posażona została w nowoczesne wiaty 
przystankowe. Dwie wiaty postawiono 
na zmodernizowanej ulicy Paderewskie-

go, a dwie na ulicy Zamkowej. Inwesty-
cje te obejmowały także wypuzlowanie 
peronów. Łączny koszt wykonania tych 
zadań to ponad 30 tys. zł. 

nowe oGrodzenie przY rondzie

Ogrodzenie znajdujące się na ulicy Lędzińskiej, w pobliżu ronda zostało wymienio-
ne na nowe, estetyczne.

Przewidziana uchwałą Rady Miasta Lędziny procedura przeprowadzenia z mieszkańcami Lędzin konsultacji na 
temat części wydatków z budżetu Gminy Lędziny w ramach tworzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego zo-
stała zakończona.  Obecnie trwają przewidziane prawem działania zmierzające do wyjaśnienia ewentualnych 
nieprawidłowości, które mogły wystąpić podczas głosowania poza Urzędem Miasta Lędziny.
Rozstrzygnięcia w tej sprawie nie będą miały wpływu na wybrane przez mieszkańców zadania do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

wiata przy ul. zamkowej

wiata przy 
ul. paderewskiego

koszt zadania ok. 8 tys. zł
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POZyTyWNie ZAKręceNi

„Kierunek Śląskie 3.0” to inicjatywa stra-
tegiczna, która wyznaczać ma kierunek 
i obszary zmian dla województwa śląskie-
go. Z inicjatywy Marszałka Województwa 
Śląskiego we wrześniu rozpoczął się cykl 
debat eksperckich, których celem ma być 
poszukiwanie najlepszych pomysłów na 
rozwój naszego regionu w perspektywie 
kilkunastu lat. Mowa tu między innymi 
o takich gałęziach rozwoju jak: gospodar-
ka, przemysł, technologia, ekologia, infra-
struktura i kultura.  W gronie praktyków, 

którzy udział biorą w panelu eksperckim 
znajduje się Joanna Figura, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, 

kreatorka życia kulturalnego w naszym 
mieście, inicjatorka licznych przedsięwzięć 
w dziedzinie kultury i sztuki, a także re-

kreacji, edukacji i turystyki.  Cykl spotkań 
zaproszonych gości odbywa się w ramach 
czterech subregionów. Joanna Figura 

zasiada w gronie dwudziestu ekspertów 
reprezentujących subregion Katowice. 13 
września udział wzięła w pierwszej deba-
cie, która miejsce miała w Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. W trakcie 
debaty tej wypracowane zostało wspólne 
stanowisko dotyczące podstawowych za-
dań jakie stoją obecnie przed naszym re-
gionem. Są to min.: zmiana stereotypowe-
go postrzegania województwa śląskiego, 
integracja śląskich gmin i walka o czyste 
powietrze. W najbliższych miesiącach od-
będą się kolejne spotkania grup eksper-
ckich, w trakcie których pod konsultacje 
poddane zostaną kolejne kierunki rozwoju 
Śląska. Część z tych kierunków być może 
uzupełniona będzie o nowe projekty. 

Fakt, że przedstawicielka lędzińskiej 
instytucji publicznej zasiada w tak eli-
tarnym gronie liderów społecznych, 
których głos jest słyszalny w całym 
województwie to dla naszego miasta 
duże wyróżnienie. Gratulujemy Pani 
Dyrektor i życzymy owocnych obrad 
na kolejnych spotkaniach.

Magdalena Kutynia

Głos lędzin w proGramie 
„kierUnek śląskie 3.0”
Joanna Figura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach zasiada w grupie eksperckiej  debatującej nad strategią 
rozwoju województwa śląskiego w ramach  programu „Kierunek Śląskie 3.0”. Znalazła się w niej na zaproszenie Marszałka 
Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi jako liderka społeczna reprezentująca instytucję samorządową.

WARTO PRZYPOMNIEĆ, ŻE W PAŹ-
DZIERNIKU 2015 ROKU JOANNA 
FIGURA ZAPROSZONA ZOSTAŁA 
DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODO-
WEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„WOMEN AT THE TOP” W KATO-
WICACH JAKO ŚLĄSKA „KOBIETA 
SUKCESU”. WYRÓŻNIENIE TO  
POCIĄGNĘŁO ZA SOBĄ KOLEJ-
NE SUKCESY. OD TAMTEJ PORY 
JOANNA FIGURA FAKTYCZNIE 
JEST „NA TOPIE”, REPREZENTUJE 
NASZĄ GMINĘ W ROZMAITYCH 
GREMIACH I PROMUJE JĄ NA BAR-
DZO SZEROKĄ SKALĘ. 

DZiAłAMy PrO BONO

Statuetka „Diamentowy Czepek” 
trafi ła do rąk tych pielęgniarek i po-
łożnych, które upowszechniają etykę 
zawodową, wzorowo wykonują obo-
wiązki zawodowe i współdziałają na 
rzecz integrowania środowiska za-
wodowego. Przyznano także odzna-
czenia za działania na rzecz rozwoju 
samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych. 

W gronie osób, które otrzymały 
„Diamentowy Czepek 2016” znalazła 
się magister pielęgniarstwa - Elżbieta 
Mikrut z Miejskiego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Lędzinach. Pielęgniarka 
ta w zawodzie pracuje już 36 lat. Jest 
specjalistą pielęgniarstwa epidemio-
logicznego. W Powiatowym Zespole 
Szkół w Lędzinach i w Zespole Szkół 
w Lędzinach - Goławcu pracuje jako 
pielęgniarka szkolna. W plebiscycie 
Dziennika Zachodniego „Hipokrates 
2015”, w kategorii „pielęgniarka, pie-
lęgniarz” zajęła 7 miejsce. Również 

i w tegorocznej edycji plebiscytu jej 
kandydatura została zgłoszona. 

urodzona w Hołdunowie Elżbieta Mi-
krut jest absolwentką katowickiego Lice-
um Medycznego. Z lędzińskim MZOZ-em 
związana jest od 1982 roku, a z PZS-em 
od 2003 roku. Choć każdy dzień przy-
nosi nowe wyzwania, lubi swoją pracę i  
stara się wykonywać ją profesjonalnie, 
zgodnie z posiadaną wiedzą i zdobytym 
doświadczeniem. Systematycznie bierze 
udział w różnych badaniach oraz progra-
mach, angażując uczniów i doceniając ich 
pomysły. Posiada dobry kontakt z mło-
dzieżą, dzięki czemu udało jej się ją akty-
wować, a w  konsekwencji wygrać głów-
ną nagrodę w kampanii „Drugie życie”. 

To 18 czerwca 2014 roku w Śląskim 
uniwersytecie Medycznym w Katowi-
cach, kapituła wręczyła czek o wartości 
1000 zł, a kwota ta zasiliła konto czeka-
jącego na przeszczep płuc ucznia PZS-u 
Jacka Janiela. Rozdano wtedy także 1200 
oświadczeń woli. Z kolei dzięki aktywności 

i zaangażowaniu w realizację zadań kra-
kowskiej Fundacji Wspierającej Prawid-
łowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij 
Zdrowo” w 2011 roku piętnastu uczniów 
wyjechało na darmowe wakacje w miej-
scowości Swornegacie kolo Chojnic. 

W każde wakacje i ferie Elżbieta Mi-
trut jako opiekun wyjeżdża z młodzieżą 
na obozy, aby zachęcać ją do aktywnego 
wypoczynku.

Mając dyżury na Oddziale Narządu 
Ruchu lub w ramach Nocnej i Świątecz-
nej Opieki Zdrowotnej okazuje pacjen-
tom dużo serca. 

Swój trudny zawód wykonuje z ogrom-
na pasja. 

Bogusław żogała

„diamentowY czepek” 
dla lędzińskiej pielęGniarki
Wydaje się, że czasy kiedy masowo używano zwrotu per „siostro” już minęły. Obecnie w branży medycznej pracuje 
wyspecjalizowana kadra pielęgniarek i położnych, posiadająca często wyższe wykształcenie. Chociaż trud ich pracy nie do końca 
jest doceniany przez kolejno zmieniające się ekipy rządzące, to Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, z okazji 
25- lecia Samorządu Zawodowego postanowiła uhonorować te osoby, które swoją profesję wzbogacają jeszcze dodatkowymi 
działaniami na rzecz propagowania zdrowia. 

inwestYcje w lędzinach 2016 rok
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bęDzie się Działo
•  18 listopada w sali widowiskowo-kinowej  

„Piast” odbędzie się VIII Przegląd Twórczości 
Chrześcijańskiej „Razem”.

•  19 listopada o godz. 20.00  lędzińscy me-
talowcy z zespołu AXE CRAZY zagrają w Ka-
towicach u boku BULLET RAID i SNOWBLIND 
w pubie „Korba”.

•  24 listopada odbędzie się Koncert Laure-
atów XII Wojewódzkiego Festiwalu Muzyki 
i Tańca „Na talent nie ma rady”.

•  24 listopada o godz. 17.00 w sali audiowizual-
nej na Placu Farskim, MBP organizuje spotkanie 
autorskie z Markiem Szołtyskiem promujące jego 
najnowszą książkę „Śląskie Boże Narodzenie”.

•  26 listopada o godz. 17.30 w sali wi-
dowiskowo-kinowej „Piast” odbędzie się 

spektakl historyczno - symboliczny, pt.: 
„Rzecz wielce niebezpieczna” dotyczący 
życia i śmierci ks. Pawła Kontnego. Spektakl 
wykona grupa teatralna SKENE z Żor. Bilety 
w cenie 15 zł dostępne są w siedzibie MOK-
u lub w kasie kina „Piast” na godzinę przed 
spektaklem.

•  2 grudnia o godz. 17.00 w sali widowisko-
wo-kinowej „Piast” odbędzie się Uroczysta 
Gala Laureatów VIII Przeglądu Twórczości 
Chrześcijańskiej „Razem”.

•  3 grudnia o godz. 19.00 lędzińscy metalow-
cy z zespołu AXE CRAZY zagrają u boku DI-
VINE WEEP i EVENT URIZEN w klubie „Rock 
Out” w Dąbrowie Górniczej.

 
B.Ż.

8 października na Placu Farskim w Lę-
dzinach odbył się II Otwarty Turniej 
Szachowy pod patronatem Senatora 
Czesława Ryszki, Poseł Bożeny Borys-
Szopy oraz Radnego Powiatowego Ja-
nusza Freitaga. 

Wśród zaproszonych na zawody 
gości znaleźli się: Burmistrz Miasta 
Lędziny Krystyna Wróbel, Przewod-
niczaca Rady Miasta Lędziny Elżbieta 
Ostrowska oraz Wiceprzewodniczacy 
Rady Miasta Edward urbańczyk. 

udział w turnieju wzieło kilkudzie-
sięciu zawodników. Rywalizacja odby-
ła się trzech kategoriach wiekowych. 
Oto wyniki:
KATegOriA DO LAT 12:
I miejsce: Rafał Wojtala 
z Lędzin (8,5 pkt)
II miejsce: Patryk Majer 
z Lędzin (8 pkt),
III miejsce Maria Wanot 
z Lędzin (7,5 pkt).
KATegOriA DO LAT 18:
I miejsce: Jakub Wanot (Lędziny)
II miejsce: Magdalena Cerkownik 
(Lędziny)
III miejsce: Szymon Freitag (Lędziny)
KATegOriA seNiOróW:
I miejsce: Eneasz Wiewióra 
z Pawłowic
II miejsce: Radosław Dzierżak 
z Lędzin
III miejsce: Ihor Nester
 z Lwowa (ukraina)

Najmłodszym uczetnikiem zawo-
dów był Wiktor żołneczko z Bierunia 
Starego, a najmłodszymi uczestnicz-
kami – imielinianki: Natasza Małkoski 
i Zuzanna Pałka. Najstarszym zawod-
nikiem był natomiast pan Alojzy Szyn-
dler z Brzeszcz, który ma 87 lat. 

Turniej sędziowany był przez pa-
nów: Janusza Gondzika (sędzia głów-
ny), Józefa Kaletę (sędzia turnieju do 
12 lat) oraz Dawida Wybrańca (sędzia 
pomocniczy). 

II Otwarty Turniej Szachowy w Lędzi-
nach zorganizowany został z inicjatywy 
Janusza Freitaga - Prezesa Stowarzyszenia 
Mieszkańców Miasta Lędziny„Pod Kli-
montem”. Współorganizatorami turnieju 
byli parlamentarzyści: Czesław Ryszka 
i Bożena Borys-Szopa oraz Burmistrz 
Miasta Lędziny Krystyna Wróbel. 

Magdalena Kutynia

wYniki ii otwarteGo 
tUrniejU szachoweGo  
w lędzinach

Był to już trzeci wyjazd lędzińskiego 
zespołu do stolicy Anglii. Warto przy-
pomnieć, że podczas poprzedniego, 
który miał miejsce w maju tego roku, 
Kameraliści zagrali razem z zespołem 
Amen i Mateuszem Ziółko trzy zna-
komite koncerty: w Peterborough, 
w Laxton Hall i w Ilford. Wykony-
wali muzykę chrześcijańską, gospel, 
a także klasykę. Ich występy przyjęte 
zostały przez londyńską publiczność 
z ogromnym uznaniem. Zaproszenie 
do Londynu na nagranie płyty z ko-
lędami było konsekwencją majowego 
sukcesu. W styczniu przyszłego roku, 
gdy płyta będzie już wydana, lędzińscy 
artyści ponownie zawitają do Anglii by 
odbyć kolędową trasę koncertową.  

Przypomnijmy, że zespół Kame-
ralistów „Pro Arte et Musica” został 
założony przez Przemysława Salamoń-
skiego w 1998 roku w Mysłowicach. 
Od września 2010 roku siedzibą ze-
społu jest miasto Lędziny, a mecenat 

nad zespołem Kameralistów sprawuje 
Miejski Ośrodek Kultury. Od 2015 roku 
kierownikiem artystycznym oraz I dy-
rygentem zespołu jest Maria Zuber.

Do największych sukcesów zespołu 
Kameralistów należą koncerty w Bel-
gii, Holandii, Rosji, ukrainie i Austrii 
(Wiedeń – koncert w Pałacu Schon-
brunn), a ponadto występ dla Księżnej 

Barbary Czartoryskiej w Puławach. 
Dzięki współpracy jaką Miejski Ośro-
dek Kultury w Lędzinach nawiązał 
z zespołem Amen i Romanem Liczner-
skim, znanym w Londynie klarnecistą, 
zespół Kameralistów podbija teraz 
Anglię.

Magdalena Kutynia

kolejnY sUkces lędzińskich 
kameralistÓw 
Kameraliści Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica”odbyli w październiku 
podróż do Londynu by wspólnie z zespołem Amen nagrać płytę  z kolędami. 

DZiAłO się

W sobotę, 8 października na Zbior-
niku „Ziemowit” w Lędzinach od-
były się zawody o Puchar Burmi-
strza Miasta. 

udział wzięło w nich 38 zawodników. 
Organizatorem imprezy było Koło 32 
Lędzin. - Ryby brały słabo, prawdo-
podobnie ze względu na nienajlepszą 
pogodę - twierdzi Krzysztof Balcarek, 
prezez Koła 32. Zwycięzcą zawodów 
został Piotr Walus. Drugie miejsce za-
jął Bogdan Górski. Na miejscu trzecim 
uplasował się Andrzej Jochemski. 

zawodY wędkarskie o pUchar bUrmistrza miasta

Na lędzińskich stawiskach, odby-
ło się jesienne spotkanie członków 
Klubu seniora przy MKs Lędziny. 
W spotkaniu 13 października uczest-
niczyło 32 członków. Biesiadny cha-
rakter spotkania poprzedziło walne 
zebranie, które otworzył prezes za-
rządu józef Brom, a przewodniczył 
mu były prezes klubu, a obecny pre-
zes honorowy - edward Urbańczyk. 

Dla dotychczasowego zarządu uchwa-
lono jednogłośnie absolutorium. Na 
kolejną czteroletnią kadencję pozosta-
je zarząd w dotychczasowym składzie, 
czyli prezesem nadal jest Józef Brom, 
wiceprezesem Teodor Kołodziej, se-
kretarzem Piotr Brudek, skarbnikiem 
Ireneusz Kokosiński i członkiem zarzą-
du Jerzy Mantaj. 

Na spotkaniu omówione zostały 
plany działania na kolejny rok, min.: 
pozyskanie sponsorów, dotacji z urzę-
du Miasta, ustalenie prac społecznych, 
itp. Jednogłośnie przegłosowano także 
wniosek dotyczący przyjęcia nowych 

członków, którymi stali się:  Andrzej 
Loska i Ryszard Wowro. Ponadto usta-
lono nową wysokość składek człon-
kowskich - podwyższonych na 50 zł.

Jeden z klubowiczów, przy okazji 
swych 75 urodzin pochwalił się swo-
imi sportowymi sukcesami. Lędziński 
kolarz Helmut Szewczyk, mimo swe-
go wieku nie odpuszcza i w tym roku 
sięgnął po dwa tytuły wicemistrzow-
skie w mistrzostwach Polski w kolar-

stwie szosowym w kategorii wiekowej 
M70, czyli wśród zawodników w wie-
ku powyżej 70 lat. Jest on najbardziej 
aktywnym  klubowym sportowcem. 
Po odśpiewaniu solenizantowi trady-
cyjnych „100 lat !” przyszła pora na 
tradycyjnego jesiennego „stryka”, któ-
rego przygotował Ryszard Nowrocki 
z chełmskiej „Oazy”.

Bogusław żogała

U seniorÓw bez zmian
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DZiAłO się

Przypomnijmy, że plener malarski 
pod hasłem „Widziane z górki Kle-
mensowej” odbył się 18 czerwca 
br. 

Wernisaż tej wystawy odbył się w piąt-
kowy wieczór, 23 września, w sali au-
diowizualnej przy Placu Farskim, gdzie 
zaprezentowana została też część 
prac plenerowych. W holu lędzińskie-
go ratusza 26 września zainstalowano 
wszystkie 50 prac poplenerowych 
autorstwa 25 plastyków, członków 
i sympatyków klubu z całego powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego, a także spoza 
naszego powiatu. Swoje trzy kolorowe 
duże zdjęcia  dzieci w śląskich strojach 
prezentowała tu również była członki-
ni Kontrastu, znana lędzińska fotograf 
Ewelina Smolarczyk. Wystawę pople-
nerową można było oglądać do 20 
października. Ekspozycja ta zostanie 
powtórzona w późniejszym terminie, 
ale w niepełnym wymiarze, w galerii 
starostwa bieruńsko-lędzińskiego.

Mirosław Leszczyk

wYstawa kontrastU  
w Galerii naszeGo 
ratUsza
Zwieńczeniem tegorocznych obchodów  
20-letniej owocnej działalności Klubu Plastyka 
Kontrast w Lędzinach była jubileuszowa 
wystawa poplenerowa obrazów jego członków 
i sympatyków, która została urządzona w holu 
lędzińskiego magistratu. 

W dniach 23-28 października goś-
cił w Lędzinach o. Franciszek Laka 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Wer-
bistów, który korzystając z zapro-
szenia parafii chrystusa Króla, 
wygłosił kilka konferencji w tam-
tejszym kościele oraz w lędzińskich 
szkołach.

Pochodzący z Indonezji misjonarz od 
kilkunastu lat przebywa w naszym 
kraju i doskonale opanował język 
polski. Parafianom z Hołdunowa oraz 
uczniom podstawówki, gimnazjum 
i Powiatowego Zespołu Szkół w Lę-
dzinach opowiadał o specyfice życia 
w Indonezji. W tym egzotycznym dla 
Polaków kraju na ponad 250 milio-

nów mieszkańców tylko 3% stanowią 
katolicy, olbrzymia większość to mu-
zułmanie.

Ojciec Franciszek przedstawił rów-
nież szczegóły swojego przybycia do 
Polski i trudności, jakie miał z naucze-
niem się polszczyzny, przywyknięciem 
do kultury, klimatu i... kuchni. Werbista 
przedstawił także swój pogląd na by-
cie misjonarzem. Jego zdaniem nieść 
pokój i dobro może każdy, niezależnie 
od tego, co w danej chwili robi i gdzie 
przebywa. Niezwykły gość uświet-
nił Tydzień Misyjny, obchodzony 
w dniach 23-29 października.

Marcin Iciek

misYjnie w hołdUnowie

Burmistrz Krystyna Wróbel ufundowała 
puchary oraz medale dla trzech najlep-
szych drużyn, a  Senator czesław Ryszka 
przekazał 70 książek swojego autorstwa 
dla najlepszych w ścisłym finale.

Pierwszego dnia w tzw. Szerokim Fi-
nale wystartowało 78 czteroosobowych 
drużyn z których finałowa szesnastka 
rozegrała systemem pucharowym ścisły 
finał w dniu 23 października.

Głównym organizatorem turnieju był 
Zarząd PZSkat. Kierownikiem głównym 
zawodów był Henryk Brzoska, sędzią 
głównym zawodów Krzysztof Kołodziej-
czyk, a sędziami pomocniczymi - Kle-
mens Dziedzic oraz Eugeniusz Cyran. 
Obsługę komputerową prowadzili Jan 
Rusin oraz Janusz Papkala.

W niedzielę, o godzinie 9.00 rozpo-
częła rywalizację finałowa szesnastka - 
w trzech seriach po 36 rozdań każda.

Po sześciu godzinach zmagań zdo-
bywcą Drużynowego Pucharu Polski 
została Drużyna Silesi Rybnik z wyni-
kiem 13 791 punktów. Nadmienić należy, 
iż ta sama drużyna w tym sezonie wy-
walczyła tytuł Drużynowych Mistrzów 
Polski.

Miejsce drugie zajęła drużyna Za-
głoba Tychy z wynikiem 13 722 punkty, 
a miejsce trzecie drużyna DDK Brzeziny 
Śląskie z wynikiem 13 178 punktów.

Trzy najlepsze zespoły zostały udeko-
rowane medalami oraz otrzymały okaza-
łe puchary do swoich galerii klubowych. 
Pamiątkowe nagrody przewidziane zo-
stały równiez dla trzynastu pozostałych 

drużyn.  Na zakończenie turnieju zarząd 
PZSkat złożył podziękowania dla Sena-
tora Czesława Ryszki, dla Burmistrz Kry-
styny Wróbel oraz dla Prezesa Fundacji 
Rozwoju Sportu Andrzeja Kostyry za 
pomoc w zorganizowaniu w Lędzinach 
imprezy o tak dużej randze.

finał skatoweGo 
pUcharU polski  
w lędzinach

22 października, w lędzińskiej dzielnicy goławiec zarząd 
rejonowego Koła Pszczelarzy Bieruń, skupiającego ak-
tualnie 69 członków zwykłych (w tym 4 kobiety) i siedmiu 
honorowych - przede wszystkim z czterech gmin naszego 
powiatu (Bieruń, Lędziny, imielin i chełm Śl.) zorganizo-
wał doroczne uroczyste zakończenie sezonu pszczelar-
skiego.

Najpierw pszczelarze spotkali się w goławieckim kościele na 
mszy świętej, którą w ich intencji odprawił ks. proboszcz Sta-
nisław Jaromin, a następnie w Domu Przyjęć Okolicznoscio-
wych, gdzie powitał ich prezes koła Tadeusz Mateja. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się również: starosta Bernard 
Bednorz, burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel, wójt Chełmu 
Śląskiego Stanisław Jagoda, wiceburmistrz Bierunia Sebastian 
Macioł oraz Tadeusz Hapeta – powiatowy lekarz weterynarii. 
Prezes podsumował miniony sezon hodowlany konkludując, iż 
był on trudny, między innymi z powodu zmiennych warunków 
atmosferycznych, natomiast bardzo owocny był pod wzglę-
dem efektów działalności stowarzyszenia na rzecz lokalnych 
środowisk.

 Działalność ta znalazła uznanie w oczach władz samorzą-
dowych i zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowi-
cach. W tym roku RKP Bieruń otrzymało Złotą Odznakę „Za-
służony dla Województwa Śląskiego”, jego członkowie Teodor 
Musioł i Stanisław Czempas zostali Honorowymi Członkami 
ŚZP, Stanisław Czempas otrzymał najwyższe honorowe wy-
różnienie pszczelarskie – popiersie ks. dr. Jana Dzierżona, 
Edmundowi Bryjokowi - wiceprezesowi koła, a zarazem wi-

ceprezesowi ŚZP oraz Stanisławowi Jabłońskiemu przyznano 
Brązowe Krzyże Zasługi.

Kolejne honory spotkały członków stowarzyszenia już pod-
czas sobotniego spotkania. Burmistrz Krystyna Wróbel i wójt 
Stanisław Jagoda wręczyli wyróżnienia w postaci statuetki 
św. Ambrożego (patrona pszczelarzy) lędzinianinowi Sykstu-
sowi Czechowi i chełmianinowi Franciszkowi urbańczykowi. 
Wyróżnienia tego nie mogli odebrać ze względów zdrowot-
nych lub rodzinnych Teodor Musioł, Czesław Szumilas i Alojzy 
Bołdys. Wiceprezes Bryjok wręczył Złoty Medal ŚZP lędzi-
nianinowi Stanisławowi Sikorze. Ponadto złotą odznakę ŚZP 
otrzymali lędzinianie - Walenty Laby i Mirosław Leszczyk, 
srebrną – Jan Knap i Robert Lesz, a brązową – Janusz Jacent, 
Franciszek Palka i lędzinianin Marian Prochota.

 Mirosław Leszczyk

UroczYste zakończenie  
sezonU pszczelarskieGo

W dniach 22-23 października w hali sportowej Fundacji Rozwoju Kultury 
Fizycznej i Sportu w Lędzinach rozegrany został Drużynowy Finał Pucharu 
Polski w Skacie. Patronat Honorowy objęli Senator RP Czesław Ryszka oraz 
Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel. 
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Dwójka studentów: roshanak Ma-
soomi z iranu i Mohammed „simo” 
Fekkak-Louhail z Maroka gościła 
w lędzińskim Powiatowym Zespo-
le szkół w ramach projektu „Next 
step” międzynarodowej organizacji 
Aiesec.

Zagraniczni studenci przebywali 
w lędzińskiej szkole ponadgimna-
zjalnej w dniach 11-14 października. 
Podczas prowadzonych przez siebie 
lekcji irańska studentka architektu-
ry oraz marokański student ekonomii 
w biznesie starali się zainspirować 
lędzińskich uczniów do właściwego 
przemyślenia i zaplanowania własnej 
kariery zawodowej. Obok warsztatów 
dotyczących kreowania przyszłości 
nie mogło również zabraknąć prelek-
cji na temat dwóch dość egzotycznych 
przecież kultur: irańskiej i marokań-
skiej. Ze strony PZS nad projektem 
czuwały: Gabriela Jagsz (nauczyciel 
przedmiotów ekonomicznych i przed-
siębiorczości) oraz Małgorzara Labus 
(nauczyciel matematyki), które goś-
ciły wolontariuszy w swoich domach 

(tzw. „host family”) i organizowały ich 
czas wolny. Dodatkowo, szkolny grafik 
niecodziennych nauczycieli układała 
anglistka, Grażyna Sawicka.

- Będę bardzo ciepło wspominać 
pobyt w Lędzinach, a tutejsza szkoła 
to jedna z najlepszych, w jakich uczy-
łam. Podobało mi się zdyscyplinowanie 
tutejszych uczniów. Również ich po-
ziom języka angielskiego jest wysoki. 
Jedyne, czego im brakuje to pewności 
siebie: tak, aby swobodnie dyskutować. 
Jestem zachwycona tutejszą gościn-
nością, szczególnie dziękuję moim go-
spodarzom - relacjonuje Roshanak.

Podczas moich lekcji uczniowie po-
znawali generalne informacje na temat 
Maroka i Casablanki, gdzie mieszkam. 
uczyłem także podstaw arabskiego: 
alfabetu, sposobu wymowy. Najbar-
dziej podobały mi się lędzińskie klasy 
mundurowe, wcześniej niczego takie-
go nie widziałem. Z uczniami złapałem 
dobry kontakt i poznałem wiele osób, 
z którymi łączą mnie przyjacielskie re-
lacje – wspomina Simo.

Marcin Iciek

wielokUltUrowo w pzs

13 paździenika, w restauracji „sło-
wiańska” odbyło się uroczyste spot-
kanie przedstawicieli lędzińskich 
szkół z Panią Burmistrz Krystyną 
Wróbel z okazji Święta edukacji 
Narodowej. Najlepsi pracownicy 
oświaty zostali wyróżnieni i nagro-
dzeni.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz 
Miasta Krystyna Wróbel; Sekretarz 
Miasta Anna Wiaderny; Przewodni-
cząca Rady Miasta Elżbieta Ostro-
wska; Wiceprzewodniczacy Edward 

urbańczyk; Wiceprzewodniczacy 
Zdzisław Rudol; pracownicy Wydziału 
Oświaty urzędu Miasta: Jolanta Pa-
duch, Maria Rokstein, Iwona Gwóźdź, 
Dominika Bizacka oraz dyrektorzy 
i nauczyciele.

W trakcie spotkania Pani Burmistrz 
wręczyła nagrody pieniężne i dyplomy 
gratulacyjne dla najlepszych pracowni-
ków oświaty w naszym mieście.

Czternaście osób (pięć dyrektorek 
i dziewięć nauczycielek) zostało wy-
różnionych i nagrodzonych za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczne i wychowaw-

cze w mijającym roku. Były to: Teresa 
Samulak i Barbara Kowalska z SP1; 
Małgorzata Szeligiewicz, Regina Kar-
wicka-Szkoda i Agata Kruszyńska 
z SP3; Maria Horst i Katarzyna Cetnar 
z Zespołu Szkół na Goławcu; Anna Pi-
kuła i Dorota Malinowska z Gimnazjum 
nr 1; Lidia Ciepły-Bugara i Beata Mal-
mon z Gimnazjum nr 2; Elżbieta Szubert 
z MP-1 oraz Sylwia Pieczka i Joanna 
Oleś z MP-2. 

Magdalena Kutynia

Z życiA sZKół i PrZeDsZKOLi

naGrodY bUrmistrza dla 
najlepszYch naUczYcieli

święto edUkacji narodowej w naszYch szkołach 

Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymiGimnazjum nr 1

szkoła podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi szkoła podstawowa nr 3 zespół szkół na Goławcu
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Z KArT HisTOrii 

ODesZLi OD NAs

W środowe przedpołudnie, 28 wrześ-
nia, pożegnaliśmy Ewę Łakotę, emery-
towaną nauczycielkę i wicedyrektorkę 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach 
Hołdunowie. Msza żałobna odprawiona 
została w kościele pw. św. Anny w Lę-
dzinach z udziałem rodziny Zmarłej, licz-
nych wychowanków, koleżanek i kolegów, 

znajomych i sąsiadów, a także pocztów 
sztandarowych z lędzińskich SP 1 i SP 3, 
w których pracowała. 

Ewa Łakota urodziła się 3 kwietnia 
1940 roku w Pszczynie, gdzie ukończy-
ła Szkołę Podstawową nr 2, a następnie 
Liceum Pedagogiczne. Od 15 sierp-
nia 1959 rozpoczęła pracę zawodową 
w charakterze nauczycielki  w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Lędzinach, w której 
pracowała do września 1974 roku, kiedy 
to została zatrudniona w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Lędzinach Hołdunowie. 
W międzyczasie rozpoczęła studia na 
uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie, które ukończyła w 1976 roku jako 
magister historii. Z dniem 1 września 
1985 roku powołano Ją na stanowisko 
zastępcy dyrektora hołdunowskiej SP 
3, które pełniła aż do przejścia na eme-
ryturę w 1995 roku. Za dokonania dy-
daktyczne i wychowawcze w 1974 roku 
otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty 
i Nauki II stopnia.

Cieszyła się dużym autorytetem wśród 
swoich uczniów i ich rodziców, była bar-
dzo ceniona i szanowana przez koleżanki 
i kolegów. Systematycznie doskonaliła 
swój warsztat dydaktyczno-wychowaw-
czy, ukończyła różne kursy dokształcają-
ce. Swoją pasją historyczną zaraziła wielu 
uczniów i wychowanków. Angażowała 
się też w działalność popularno-nauko-
wą i publicystyczną. Była współautorką 
„Słownika Biograficznego Ziemi Pszczyń-
skiej” pod redakcją Alojzego Lysko oraz 
główną autorką zeszytu historycznego nr 
6 z serii „Widziane z Górki Klemensowej” 
pt. „Zasłużeni lędzinianie” i autorką zeszy-
tu nr 9 z tej serii pt.” Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach. Zarys 
dziejów”. Prywatnie była żoną śp. Sylwe-
stra Łakoty, wieloletniego dyrektora SP 1 
w Lędzinach oraz wiceprzewodniczącego 
i przewodniczącego Rady Miasta Lędziny 
I i II kadencji.

– Koleżankę Ewę pamiętamy jako 
wspaniałego człowieka, kochającego 

dzieci i młodzież. Ceniliśmy Ją za praco-
witość, życzliwość, serdeczność, wyso-
ką kulturę osobistą w kontaktach mię-
dzyludzkich i zawodowe kompetencje. 
Wspominamy jako osobę, którą cecho-
wały cierpliwość, empatia i chęć niesienie 

pomocy potrzebującym – napisały o niej 
koleżanki nauczycielki

Zmarła 24 września 2016 roku. Spoczęła 
na cmentarzu parafii św. Anny w Lędzinach.

Mirosław Leszczyk

Była ceniona i szanowana przez uczniów i ich rodziców oraz koleżanki i kolegów

wspomnienie o ewie łakotowej

Jej początki sięgają 25 maja 1770 
roku, kiedy to w opuszczonych za-
budowaniach po byłym lędzińskim 
folwarku Kiełpowy zostały zakwate-
rowane 64 rodziny niemieckich tkaczy 
wyznania ewangelicko-reformowane-
go (kalwińskiego). Łącznie 303 osoby, 
które opuściły miejscowość Kozy koło 
Bielska Białej ze względu na prześla-
dowania religijne prowadzone przez 
tamtejszego katolickiego dziedzica 
Jordana. Drogę z Kóz uciekinierzy ci 
przebyli na wozach pod eskortą 70-
osobowego oddziału pszczyńskich 
huzarów, dowodzonego ppor. Georga 
von Woyrscha.

Koloniści niemieccy zamieszka-
li w budynkach byłej owczarni i byłej 
stajni. Jeszcze 6 sierpnia przystąpiono 
do budowy 32 domów dwurodzinnych 
po obu stronach ulicy. Część z nich, po 
przebudowie, zachowała się do dzisiaj. 
Problemy finansowe i biurokratyczne 
spowodowały, że ostatnie rodziny wpro-
wadziły się do swoich domów dopiero 
w 1775 roku. W tymże roku osada ta, 
zwana Anhalt na cześć księcia pszczyń-
skiego Fryderyka Erdmanna von Anhalt, 
stała się samodzielną jednostką admini-
stracyjną z wójtem na czele. Przechodzi-
ła ona różne kolejne losu, by ostatecznie 
od 2 kwietnia 1991 roku stać się jedną 
z dzielnic miasta Lędziny.

Jeszcze w 1770 roku uciekinierzy 
z Kóz założyli parafię ewangelicką-

reformowaną jako jedną z pierwszych 
na Górnym Śląsku po okresie kontrre-
formacji, która swoim zasięgiem obję-
ła ogromny obszar, w tym Pszczynę, 
Mikołów, Tychy, Mysłowice, Wisłę 
Wielką czy Łąkę. Nosiła ona wtedy 
nazwę „Reformowany Zbór Anhalt-
Pszczyna”, gdyż ówcześni panowie 
na Pszczynie - książęta von Anhalt, 
byli wyznania kalwińskiego. W 1778 
lub 1779 roku wybudowano w w An-
halt dom parafialny, w którym znaj-
dowały się kaplica do odprawiania 
nabożeństw, szkoła oraz mieszkania 
dla pastora i nauczyciela. Pierwszym 
pastorem (proboszczem) był ks. dr 
Johann Gottlieb Schleiermacher, który 

tę posługę pełnił do roku 1794. Jego 
grób znajduje się w części ewangeli-
ckiej obecnego cmentarza parafialne-
go w Hołdunowie.

Po 1830 roku, kiedy to parafia ewan-
gelicko-reformowana w Anhalt została 
przemianowana na parafię ewangeli-
cko-augsburską (luterańską), na jej ob-
szarze zaczęły się wyodrębniać nowe 
parafie. Najpierw w Pszczynie i Miko-
łowie, a następnie w Bytomiu, Katowi-
cach, Mysłowicach itd. W roku 1862 
teren ówczesnej parafii w Anhalt obej-
mował ziemie od Jajostów po Koszto-
wy i od Dziećkowic po Wygorzele.

W 1900 roku rozpoczęto budo-
wę dużego, neogotyckiego kościoła 

z czerwonej cegły, który już w 1902 
roku, został poświęcony w święto 
Świętej Trójcy. 47 lat później, po II 
wojnie światowej, kościół ten – na 
mocy decyzji władz - przekazano nie-
odpłatnie do użytkowania hołdunow-
skiej parafii rzymsko-katolickiej. 15 
września 1955 roku uległ on jednak 
poważnym zniszczeniom wskutek 
szkód górniczych, a w roku 1968 zo-
stał całkowicie rozebrany.

Po wieloletnich staraniach hołdu-
nowscy ewangelicy uzyskali w 1978 
roku zgodę władz na budowę nowej 
świątyni. Budowę rozpoczęto w 1983 
roku, a uroczystego poświęcenia 
kościoła pw. Świętej Trójcy dokonał 

12 października 1986 roku ks. biskup 
Jerzy Narzyński w towarzystwie du-
chownych ewangelickich i ks. Józefa 
Przybyły, proboszcza sąsiedniej parafii 
katolickiej pw. Chrystusa Króla.

Wspomniana na wstępie uro-
czystość, która miała ekumeniczny 
wydźwięk, dowodzi że ewangelic-
cy potomkowie kozian, mimo często 
niełatwej i pogmatwanej swojej 246-
letniej historii na tej ziemi, czują się 
pełnoprawnymi członkami obecnej 
społeczności hołdunowskiej, i szerzej 
- lędzińskiej. I niech tak już pozostanie 
po wsze czasy !

Mirosław Leszczyk

parafia ewanGelicka  
w hołdUnowie ma jUŻ 246 lat
Jubileuszowe uroczyste nabożeństwo odprawione w niedzielę, 9 października, w nowym ewangelickim kościele pw. Świętej 
Trójcy w Hołdunowie z okazji jego 30. rocznicy poświęcenia to znakomity powód do przypomnienia w zarysie dziejów 
miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. 

Najszczersze kondolencje 

panu senatorowi  
czesławowi ryszce

z powodu śmierci 

mamy
składają

Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

oraz
Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska wraz z Radnymi
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NA sPOrTOWO

KTs Lędziny rozpoczął swoje roz-
grywki ligowe (iii Liga Mężczyzn 
ŚLZTs, grupa 2). W nowym sezo-
nie lędzińscy tenisiści stołowi są 
na własnym terenie niepokonani; 
o wiele słabiej wiedzie im się na wy-
jazdach.

W dwóch dotychczasowych poje-
dynkach u siebie zawodnicy z Lędzin 
pokonali Gwiazdę Skrzyszów 6:4 oraz 
LKS Bujaków Mikołów 7:3. Z trzech 
wyjazdów (LKS Lesznianka Leszna 
Góra, LKS Pogórze, Sokół III Orzesze) 
nie udało się jednak przywieźć punk-
tów. Pierwsza drużyna gra obecnie 
w składzie: Henryk Budzyński, Adam 

Szczęsnowicz, Piotr Szczęsnowicz,  Ję-
drzej Krawczyk, Aleksander Kuś oraz 
Piotr Wołowik. 

Lędziński klub zamierza konsekwen-
tnie stawiać na młodzież, a szeroka ka-
dra ogrywa się w rywalizacji bielskiej 
ligi okręgowej w dwóch drużynach 
(KTS II oraz KTS III Lędziny).  Liga ta 
jest o tyle ciekawa, że wyjazdy są rów-
nież małymi wycieczkami krajoznaw-
czymi do takich miejsc jak: żywiec, 
Wisła, Gilowice, Węgierska Górka, 
Cieszyn. Zawodników przygotowują 
trenerzy Tadeusz Kufel i Adam Szczęs-
nowicz.

Marcin Iciek

rUszYł sezon 
pinG-ponGa

„cała Polska pływa z nami” – pod 
takim hasłem co roku odbywa się 
Ogólnopolski Nocny Maraton Pły-
wacki. Do jego czwartej edycji, 
która odbędzie się w całej Polsce 11 
marca 2017 roku, przystąpi również 
lędzińska Pływalnia Kryta Ośrod-
ka rekreacyjno–sportowego cen-
trum. 

Pierwszy maraton pływacki odbył się 
w 2011 roku w Myszkowie. Pomysł 
szybko podchwyciły inne pływalnie 
i od 2014 roku impreza ma już cha-
rakter ogólnopolski. “Otyliada 2017” 
zagości również w Lędzinach, a jej ce-
lem jest po prostu popularyzacja pły-
wania. Zasady są proste: trzeba prze-
płynąć jak najwięcej kilometrów, a co 
dwie godziny pływakom przysługuje 
15 minut przerwy na regenerację. Re-
kordzista, Sebastian Karaś, przepłynął 
w Warszawie 54,2 km.

– Już teraz zachęcam do udziału 
w tej zabawie. Wystartować może 
każdy, nie ma ograniczeń wiekowych. 
Warto jednak już teraz szlifować swoją 

formę pływacką – mówi Marcin Jawor, 
trener i pomysłodawca zaszczepienia 
zawodów na lędzińskim gruncie. Sam 
w ubiegłym roku startował w Dąbro-
wie Górniczej. Podkreśla, że Lędziny 
będą jednym z niewielu miast w okolicy 
biorących udział w Otyliadzie, dlatego 
warto zaprosić tu znajomych z całego 
Śląska. Zapisy ruszają poprzez stronę 
otyliada.pl od 20 listopada; można bę-
dzie się dopisać także bezpośrednio 
w dniu zawodów.

 Organizatorami lędzińskiej edy-
cji maratonu będą Klub uKS Orka 
i Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury 
Fizycznej I Turystyki. 

Marcin Iciek

otYliada – takŻe w lędzinach!

Mimo deszczowej aury zawodniczki 
z rocznika 2005-2006 ochoczo roze-
grały spotkania w ramach ligi organi-
zowanej z pomysłu władz klubu KSB 
Lędziny. W niedzelne przedpołudnie 
lędzińskie futbolistki nie były nazbyt 
gościnne dla swoich rywalizek i poko-
nały kolejno Gieksę Katowice 3:0, KKP 
Mikołów 3:0 oraz Piastunki Gliwice 4:2. 

Szczególnie w tym ostatnim meczu za-
wodniczki trenujące w Lędzinach po-
kazały charakter, bo przegrywały już 
0:1 i 1:2.

Trener Radosław Roszak podkreśla 
jednak niezmiennie, że „nie ma na-
pinki”. Nie wynik jest najważniejszy, 
a szlifowanie formy, ćwiczenie techni-
ki, poprawianie umiejętności. Wkrótce 

może to zawowocować walką o lokalny 
Puchar Tymbarku (który uprawnia do 
staru w finałach na Stadionie Narodo-
wym), a w przyszłości - kto wie? - być 
może uda się skompletować żeńską 
drużynę, która wystartowałaby w pił-
karskiej żeńskiej III lidze.

Marcin Iciek

Szczególnie ciekawy mecz MKS ro-
zegrał u siebie, z inną drużyną, która 
dopiero co awansowała do IV ligi: 
Orłem Mokre. Bezbramkowa pierwsza 
połowa nie zwiastowała emocji i pięciu 
goli w drugiej. A jednak to MKS po 
wymianie ciosów wygrał 3:2. Dodać 
należy, że goście z mikołowskich okolic 
nie wykorzystali jeszcze rzutu karne-
go. MKS wywiózł też cenne 3 punkty 
z Łazisk Górnych, wygrawszy z tam-

tejszą Polonią 2:1. Również remis w Ja-
worznie (1:1) ze Szczakowianką można 
uznać za niezły, z uwagi na okrojony 
skład lędzinian. Runda jesienna powoli 
zmierza ku końcowi, MKS ostatni mecz 
u siebie rozegrał 12 listopada z LKS 
Bełk. Mecz  zakończył się wynikiem 3:1. 
Zaś przedzimowy wyjazd do Raciborza 
planowany jest tydzień później.

Tempa nie zwalnia też MKS II Lę-
dziny, który pozostaje liderem tyskiej 

B-klasy. Podopieczni Kazimierza Roz-
mysłowskiego dotąd uznali wyższość 
tylko Czarnych Piasek, ośmiokrotnie 
zwyciężając w pozostałych potycz-
kach. Docenić należy skuteczność 
naszych rezerw, które średnio apliku-
ją swoim rywalom niemal 3,5 gola na 
mecz.

Marcin Iciek

solidnY beniaminek
Dobra gra MKS Lędziny sprawia, że po trzynastu kolejkach beniaminek IV 
ligi zajmuje wysokie, 5. miejsce w stawce osiemnastu zespołów II grupy 
śląskiej IV ligi. Równie dobrze prezentują się rezerwy.

orlikowa  
liGa Żeńska
16 października na lędzińskim „Orliku” spotkały się cztery dziewczęce 
drużyny piłkarskie w ramach rozgrywanej wspólnie ligi. 
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o słowie oficera, ktÓremU pUłkownik 
szewełło przYwrÓcił wartość

W piątkowy wieczór, 28 październi-
ka, w lędzińskiej sali „Piast” odbyła się 
uroczysta promocja książki Aleksan-
dry Nowackiej pt. „Niezłomny – rzecz 
o pułkowniku Jerzym Szewełło”. Choć 
jak później przyznała autorka, właściw-
szy byłby tytuł „Niezłomni” - odnoszący 
się do wszystkich bohaterów tamtych 
pamiętnych, strajkowych dni z grudnia 
1981r.

Autorka książki to poetka z Białe-
gostoku, siostra zmarłego w 2013 roku 
pułkownika. W tym dziele pomagał jej 
Alojzy Lysko – były dyrektor lędzińskiej 
szkoły górniczej oraz Antoni Piszczek 
– były dyrektor KWK „Ziemowit” w Lę-
dzinach. I to właśnie te trzy osoby były 
pierwszoplanowymi gośćmi piątkowego 
spotkania.

Niezwykły nastrój całej uroczystości 
nadał wiersz Józefa Krupińskiego - nie-
żyjącego poety i duchowego przywódcy 
ziemowickiej załogi w latach 80-tych 
ubiegłego wieku, wykonany przez akto-
ra Michała Sabata. Nastrój kontynuowa-
ła Joanna Figura - dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Lędzinach a zarazem 
prowadząca całe spotkanie. Po powita-
niu gości poproszona na scenę burmistrz 
Krystyna Wróbel stwierdziła między 
innymi, że książka pani Nowackiej doty-
czy chyba najgroźniejszego wydarzenia 
w całej ponad 850-letniej historii Lędzin. 
- Dlatego pragniemy – mówiła burmistrz 
miasta - wyrazić głęboką wdzięczność 
tamtemu pokoleniu górników. Szcze-
gólne słowa wdzięczności kierujemy do 
ludzi, którzy spieszyli z pomocą straj-
kującym, szczególnie: Antoniemu Pisz-
czkowi – byłemu dyrektorowi kopalni 
„Ziemowit”, księdzu kanonikowi dokto-
rowi Józefowi Przybyle – proboszczowi 
parafii pw. Chrystusa Króla, Kazimierzo-
wi Kasprzykowi – przewodniczącemu 
zakładowej „Solidarności” w dniach tego 
pamiętnego strajku oraz nieżyjącym puł-
kownikowi Jerzemu Szewelle – ówczes-
nemu komisarzowi wojskowemu. To ich 
zasługą było uratowanie życia górników 
i uratowanie kopalni.

Najważniejszym punktem programu 
piątkowej uroczystości była rozmowa 
Alojzego Lysko z Aleksandrą Nowacką 
i Antonim Piszczkiem, która była prze-
platana wierszami Józefa Krupińskiego 
i Aleksandry Nowackiej.

Pan Lysko w krótkich słowach przy-
pomniał zebranym sytuację, jaka miała 
miejsce w Polsce po wprowadzeniu sta-
nu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Bez-
pośrednią konsekwencją tego działania 
ówczesnych władz był strajk górników 
w lędzińskiej kopalni „Ziemowit”.

- Pierwszy raz sprawa strajku na „Zie-
mowicie” pojawiła się w 2003 roku, gdy 
brat Jerzy zaproponował mi włączenie 
jego wspomnień o tych wydarzeniach do 
mojego zbioru wierszy pt. „Szukam czło-
wieka, czyli zaproszenie na agapę”, który 
właśnie wydawałam – wspominała Alek-

sandra Nowacka. – Ale sponsor tej książ-
ki nie wyraził na to zgody, ponieważ jego 
zdaniem nie powinno się łączyć w jednej 
pozycji prozy i poezji. Po raz drugi po-
mysł wydania wspomnień pułkownika 
Szewełło pojawił się po jego śmierci. 
Liczna obecność władz samorządowych 
z Lędzin i powiatu, a także górników 
kopalni „Ziemowit” na pogrzebie brata, 
który odbył się 6 lutego 2013 roku na 
Cmentarzu Północnym w Warszawie, 
bardzo mnie wzruszyła – wspominała 
pani Aleksandra. Piękną i wzruszającą 
mowę pogrzebową nad urną wygłosił 
dyrektor Piszczek. To wówczas posta-
nowiłam zająć się wydaniem wspomnień 
Jerzego i zaczęłam zbierać różne mate-
riały źródłowe. Szczególną wdzięczność 
jestem winna panu Antoniemu Pisz-
czkowi oraz Alojzemu Lysce, na których 
wszechstronną pomoc mogłam zawsze 
liczyć oraz burmistrz Krystynie Wróbel, 
która podjęła się zadania wydania tej hi-
storyczno-wspomnieniowej książki. Bez 
nich opracowanie to nie ukazałaby się 
w Lędzinach lecz w Białymstoku – pod-
kreśliła autorka.

Aleksandra Nowacka w przejmujący 
sposób nawiązała do 6-letniego zesła-
nia swojej rodziny z Wołynia na stepy 
Kazachstanu. Wspomnienia z tej niegoś-
cinnej ziemi, gdzie doświadczyli mrozu, 
głodu i okrutnego traktowania odcisnęła 
trwałe piętno na niej i na bracie. Na-
stępnie poproszona o swoje wrażenia 
z pobytu w Lędzinach odpowiedziała 
tak: Miałam całkiem inne wyobrażenie 
o śląskim krajobrazie – zadymione uli-
ce i szare familoki, a tu znajduję piękne, 
czyste i zadbane miasteczko, w którym 
czuje się troskę mieszkańców o miejsce, 
w którym żyją.

Sytuację w jakiej znalazła się cała 
załoga „Ziemowita” po ogłoszeniu sta-
nu wojennego opisał poproszony o to 
Antoni Piszczek - 15 grudnia 1981 roku, 
wieczorem wybuchł w naszej kopalni 
strajk. Zastrajkowało łącznie 2028 górni-
ków z II i III zmiany. Doceniam zbiorową 
mądrość załogi, zwłaszcza z perspekty-
wy czasu, po wydarzeniach w kopalni 
„Wujek”. Strajkowali na dole kopalni, 
a nie na powierzchni i dzięki temu nie byli 
narażeni na bezpośrednią interwencję 
wojska i ZOMO. Ważne też było to, że 
otworzyliśmy bramy kopalni i na jej teren 
mógł wejść każdy, chociażby milicja czy 
rodziny strajkujących. Z każdym dniem 
ich sytuacja zdrowotna górników na dole 
ulegała pogorszeniu, mimo że zsyłaliśmy 
im żywność, napoje czy leki. – wspomi-
nał ówczesny dyrektor kopalni.

Dyrektor Antoni Piszczek codziennie 
nadawał strajkującym drogą radiową ko-
munikaty informujące o sytuacji w kopal-
ni, a także w kraju. Stopniowo, z różnych 
względów często zdrowotnych, liczba 
strajkujących na dole malała. Ich nastroje 
łagodzili i tonowali proszeni o pomoc ks. 
biskup Herbert Bednorz, a szczególnie 

ks. Józef Przybyła. Strajk zakończył się 
szczęśliwie 24 grudnia.

Alojzy Lysko prowadzący rozmowę, 
poprosił dyrektora Piszczka o opinię, 
które z ówczesnych wydarzeń najbardziej 
pokazuje siłę charakteru pułkownika Sze-
wełly. - Chyba ten moment, kiedy w nocy 
pod kopalnię przyjechało 20 czołgów. 
Dowodzący nimi major okazał mi doku-
ment upoważniający go do zajęcia kopalni 
– odpowiedział dyrektor. - Obecny przy 
tym Jurek ostrym tonem nakazał mu cof-
nąć czołgi 500 m od bram kopalni. Major 
stwierdził, że jest stan wojenny i on musi 
wykonać rozkaz. Wtedy pułkownik połą-
czył się z generałem ze sztabu wojewódz-
kiego w Katowicach. Byłem świadkiem 
niezwykle ostrej wymiany zdań, w trakcie 
której generał groził płk. Szewelle sądem 
wojennym. - Rozstrzelajcie mnie, ale nie 
zajmujcie kopalni siłą – odparł Jerzy. - 
Strajk jest wygaszany, dajcie nam jeszcze 
trochę czasu – prosił. Dano nam 12 godzin, 
a później, między innymi dzięki staraniom 
biskupa Bednorza, przedłużano ultimatum 
o kolejne dni.

Na prośbę pana Alojzego dyrektor 
Piszczek przypomniał też epizod, któ-
rego nie ma w książce, a który dotyczył 
zdeponowania przez pułkownika w ko-
palnianej kasie pancernej jego służbo-
wego pistoletu. - Nie będę chodził po 
kopalni z pistoletem, bo nie mam zamiaru 
do nikogo strzelać – mówił. Do tej po-
stawy pułkownika Szewełły nawiązał 
również Kazimierz Kasprzyk, pierwszy 
przewodniczący „Solidarności” w zie-
mowickiej kopalni, który opowiadał, że 

jeszcze przed stanem wojennym płk 
Szewełło zapewniał go, że nie użyje siły 
w stosunku do górników – Macie na to 
moje słowo oficera!

Wielkie wrażenia na zebranych zrobi-
ło odtworzone nagranie rozmowy z ks. 
kanonikiem dr. Józefem Przybyłą, który 
nie mógł uczestniczyć w piątkowym 
spotkaniu, nad czym bardzo ubolewał. 
Wspomnienia zasłużonego proboszcza 
hołdunowskiej parafii wspaniale wpisały 
się w nastrój spotkania. - Miałem szczęś-
cie spotkać tak wspaniałego człowieka, 
jakim był śp. Jurek Szewełło. Już podczas 
pierwszego spotkania na Barbórce w ce-
chowni kopalnianej 4 grudnia 1981 roku 
odniosłem wrażenie, że mamy ze sobą 
wiele cech wspólnych. Kolejne spotkania 
z nim, 13 grudnia, a zwłaszcza 14 grud-
nia, gdy w gabinecie dyrektora Piszczka 
uświadomiliśmy sobie wszyscy trzej 
ogrom zagrożeń, jakie czekają kopalnię 
„Ziemowit” i jej załogę, potwierdziły 
moje przypuszczenia. Po wybuchu straj-
ku podjąłem się, za zgodą strajkujących, 
mediacji. 18 grudnia zjechałem do nich na 
dół, gdzie rozmawiałem z nimi ponad trzy 
godziny i udzieliłem im absolucji gene-
ralnej. Aż do końca strajku stanowiliśmy, 
Antoś, Jurek i ja, zgraną trójkę negocja-
torów, a potem połączyła nas dozgonna 
przyjaźń – wspominał ksiądz kanonik, 
a swoja wypowiedź zakończył cytatem 
Alberta Einsteina: „tylko życie poświę-
cone innym warte jest przeżycia”.

Następnie Aleksandra Nowacka po-
dziękowała serdecznie władzom samo-
rządowym, dyrekcji kopalni za wszelką 

pomoc i wsparcie przy wydaniu książki. 
Dyrektor Oddziału KWK Piast-Ziemo-
wit – dr Krzysztof Setlak – zapewnił że 
zrobi wszystko, aby pamięć walczących 
o wolność górnikach nie uległa zatarciu.

Podsumowując spotkanie, głos zabrał 
dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, 
dr Andrzej Sznajder, który wypowiedział 
bardzo ważne słowa - Przykład kopal-
ni „Ziemowit” dowodzi, że w roku 1981 
można było uniknąć ofiar w ludziach. 
Pokazuje, że mit o konieczności wprowa-
dzenia stanu wojennego w 1981 r, który 
przez wiele lat wpajano społeczeństwu, 
jest fałszywy, bo można było próbować 
się porozumieć ze strajkującymi również 
w skali ogólnopolskiej. Pozwolę sobie 
również na osobistą uwagę – tytuł tej 
książki mógłbym też brzmieć „Słowo ofi-
cera” , bo płk Szewełło przywrócił war-
tość tego pojęcia. – dodał na zakończenie 
swojego wystąpienia dyrektor Sznajder.

 Na zakończenie przy dźwiękach „Ci-
szy” uczczono pamięć wszystkich zmar-
łych, którzy uczestniczyli w grudniowym 
strajku w KWK „Ziemowit”.

 Po części oficjalnej wszyscy uczest-
nicy uroczystości udali się do sali se-
syjnej, gdzie mogli otrzymać autografy 
Aleksandry Nowackiej, Alojzego Lyski 
i Antoniego Piszczka. Wszyscy zainte-
resowani mogli uzyskać wpisy w książce 
„Niezłomny – rzecz o pułkowniku Jerzym 
Szewełło”, otrzymanej w podarunku od 
wydawcy, czyli gminy Lędziny. Była też 
okazja do wspomnień i rozmów o boha-
terach tych pamiętnych wydarzeń.

To zdanie wygłoszone przez dyrektora Oddziału IPN w Katowicach, dr Andrzeja Sznajdera na zakończenie uroczystej promocji 
książki o pułkowniku Jerzemu Szewelle, stało się mottem i trafnym podsumowaniem tego uroczystego spotkania.

W WOLNej cHWiLi 
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BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży
 - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej powierzchni 5,8282 ha, położonej 
w Lędzinach, województwie śląskim, powiecie bieruńsko-lędzińskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewiden-
cyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1, zapisanej w jednostce rejestrowej 
gruntów pod pozycją 1167, składającej si z działek:

Nr działki Opis użytku Symbol użytku Powierzchnia
w hektarach

2587/31

grunty orne
łąki trwałe

drogi
nieużytki

RV
ŁV
dr
N

0,2122
0,0220
0,0035
0,0360

2588/31
grunty orne

drogi
nieużytki

RV
dr
N

0,2195
0,0035
0,0120

2589/31

grunty orne
łąki trwałe
łąki trwałe
łąki trwałe

drogi
rowy

nieużytki

RV
ŁIV
ŁV
ŁVI
dr
W
N

1,3567
0,9214
0,9437
1,2925
0,1674
0,0345
0,6033

Własność ww. nieruchomości wpisana jest - na rzecz Gminy Lędziny - w księdze wieczystej KA1T/00039163/2 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W Dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające 
z prawa ujawnionego w Dziale III innej księgi wieczystej - prawo służebności gruntowej nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Zapisy Działu I-SP zostaną przeniesione do księgi wieczystej naby-
wcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiąza względem osób trzecich.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Rad Miasta 
Lędziny Uchwałą Nr LXII/421/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., który wyznacza następujące przeznaczenie: działka nr 2587/31- teren 
drogi wewnętrznej, symbol planu KDW, działka nr 2588/31 - teren zieleni izolacyjnej, symbol planu ZI, działka nr 2589/31 - teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, symbol planu PU.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone trzy przetargi ustne nieograniczone: pierwszy przetarg 
w dniu 23 lutego 2016 r., drugi przetarg w dniu 1 czerwca 2016 r., trzeci przetarg w dniu 31 sierpnia 2016 r. Przetargi zakończyły 
się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 600 000,00 złotych 
 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100). 

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki 
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwot 360 000,00 zł
(słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie si w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank 
Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium - IV przetarg 
na sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 5,8282 ha, rejon ul. Hołdunowskiej i S-1.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego 
Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 
w godzinach pracy tut. Urzędu). 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłosze w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, pub-
likacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz 
mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej 
gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1813 ha (grunty orne). 

Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych 
w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. W Dziale III wpisane są liczne ograniczone prawa rzec-
zowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 
Zapisy Działu I-SP i Działu III przeniesione zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

W/w nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę 
Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/2005 z dnia 30.06.2005 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym sym-
bolem 11MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 

Cena wywoławcza nieruchomości: 147 000,00 zł 
(słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług według stawki 23%.

 
Wadium ustalone zostało na kwotę: 14 700,00 zł

 (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych 00/100).
Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank 

Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę 
numer 2828/35 o powierzchni 1813 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Szkolnej. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego 
Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 
128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, 
a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Public-
znej.

Burmistrz Miasta Lędziny  Dnia 27 października 2016r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 
778 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 353 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/171/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do mie-
jscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach, zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 listopada 2016 r. do 25 
listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Lędziny, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, ul. Lędzińska 
55, pokój nr 203 w dni robocze : w godzinach pracy tut. Urzędu, w soboty i niedziele od godz. 10ºº do godz. 14ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2016r. o godzinie 
16ºº w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pokój nr 013.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
12 grudnia 2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 
1)  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozum-

ieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub
2)  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-

matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
3)  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Miasta Lędziny 
nastąpi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny (www.ledziny.pl).
W przypadku nie uwzględnienia uwag ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Lędziny – zgodnie z art. 20 ust. 
1 ww. ustawy – przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny.

Burmistrz Miasta Lędziny
mgr Krystyna Wróbel

Przypominamy,  
że 30 listopada 2016 roku, mija termin zapłaty VI raty opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SZANOWNI PAŃSTWO
Przypominam, iż termin wnoszenia opłat z tytułu najmu gruntu pod garaże za IV kwartał br. upływa z dniem 
10 grudnia 2016 r.
Dokonanie płatności po ww. terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 
Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji (II piętro, pok. 203-204, tel. 32/2166291, 2166301, 2166511 wew. 
128, 135) lub w kasie Urzędu Miasta Lędziny.
Wpłaty mogą być dokonane w kasie Urzędu Miasta Lędziny (na parterze budynku) lub przelewem na rachunek bankowy:  
ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130.
Kasa Urzędu Miasta Lędziny czynna jest:                        
w poniedziałki: od godz. 8.00 do godz. 16.30, we wtorki, środy i czwartki: od godz. 8.00 do godz. 15.00 w piątki: 
od godz. 8.00 do godz. 13.30

ECO HARMONOGRAM – LĘDZINY
wygodnie, nowocześnie i na bieżąco z odbiorem odpadów

Szanowni Państwo, specjalnie dla mieszkańców miasta Lędziny 
MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. uruchamia darmową aplikację 
mobilną „EcoHarmonogram”, która umożliwia łatwy dostęp do 
zawsze aktualnego harmonogramu odbioru odpadów z konkretnej 
ulicy. Stanowi również przewodnik po eko-edukacji. Dzięki mobilnej 
usłudze „EcoHarmonogramu” na bieżąco będzie możliwe powiadam-
ianie o zbliżających się terminach odbioru odpadów z Państwa ulicy. 

Gdzie można znaleźć „EcoHarmonogram”  
oraz w jaki sposób pobrać aplikację?

Po pierwsze – EcoHarmonogram dostępny 
jest na stronie www.master.tychy.pl 

zachęcamy do: 
- sprawdzenia terminów odbioru odpadów z Państwa ulicy,
- pobrania harmonogramu i wydrukowania w wersji PDF.

Po drugie –  EcoHarmonogram można zainstalować  
na smartfonie!

- wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, 
- wyszukać aplikację EcoHarmonogram i kliknąć zainstaluj!

Przystąpienie do usługi jest bardzo proste. 
Szczegółowy opis oraz instrukcję znajdziecie Państwo na stronie www.master.tychy.pl 

ZACHĘCAMY DO ZAINSTALOWANIA 
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